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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott
Plats och tid

2009-09-14

Kommunledningskontoret Torsås, 2009-09-14, 14.00 – 15.00

Beslutande

Roland Swedestam, S ordförande
Håkan Algotsson, C
Mona Magnusson, M
Sören Bondesson, S
Bert Appert, TP

Övriga deltagande

Tommy Nyberg, kommunchef
Yvonne Nilsson, sekreterare

Utses att justera

Håkan Algotsson

Justeringens
plats och tid

Kommunledningskontoret 2009-09-14

Underskrifter

Sekreterare

Yvonne Nilsson

Ordförande

Roland Swedestam

Justerande

Håkan Algotsson

Paragrafer 321

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Kommunstyrelsens
arbetsutskott

Sammanträdesdatum

2009-09-14

Datum för anslags
uppsättande

2009-09-14

Förvaringsplats
för protokollet

Kommunledningskontoret
Torsås

Underskrift

Yvonne Nilsson

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

Datum för anslags
nedtagande

2009-10-06
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Sammanträdesdatum

Kommunstyrelsens arbetsutskott

2009-09-14

AU § 321/09
Personalärende

09/KS0024

Ärendebeskrivning
Vid möte med företagsledningen på Faurecia framkom att en större strukturförändring var
på gång och ska genomföras inom två (2) år. Denna förändring innebär att mycket av
produktionen kring grenrör flyttas till Tjeckien samt deras Tech-center kommer att flyttas
till Frankrike. Kvar i Torsås kommer att bli 85 personer.
Vid mötet med Håkan Brynielsson, Regionförbundet redovisas en möjlighet för Torsås att
få ta del av pengar motsvarande kostnaden för hälften av en tjänst som jobbar med
inriktning mot Torsås näringsliv. Detta under förutsättning att Torsås kommun och/eller
näringslivet – arbetsförmedlingen löser den andra halvan.
En av de främsta uppgifterna som en nyinsatt tjänst under ett (1) år ska arbeta med är att
tillsammans med näringslivet i Torsås jobba fram nya inriktningar för de företag som
drabbas extra hårt och som av den anledningen måste tänka nytt. Den här tjänsten ska
också ha i uppdrag att anordna en jobbmässa där både kunskap och information ges ut
samt möjlighet för de människor som drabbas att kunna sälja sin kunskap och få ett nytt
jobb. Detta arbete bör anordnas tillsammans med Arbetsförmedlingen och Möre Resurscentrum.
Budget
Regionförbundet, 400 000 kronor
Torsås kommun, 200 000 kronor
Näringsliv, Torsås, 200 000 kronor
Se vidare aktbilaga.
Arbetsutskottet beslutar föreslå kommunstyrelsen besluta:
att ställa sig positiv till en utvecklingsresurs under ett (1)år,
att finansiering sker i 2010 års budget, näringslivsverksamheten, enligt redovisad budget,
att kommunchef Tommy Nyberg uppdras att fortsätta förhandla om utvecklingsresursen
med Regionförbundet och Möre Resurscentrum
----Expedieras till
Kommunstyrelsen

Justerandes signaturer

Utdragsbestyrkande

